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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540



Byggeriet går bedre





Fremtidens Megatrends:

Byggeriet 



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)





København: 

Nettofraflytning af unge 

familier
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Hvad er der ved at ske?

 Et rækkehus på amager på 120-130 kvm koster som nyt 

i dag over 4 mio. kr.

 Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 mio. kr.)

 De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for 

at realisere deres boligdrøm

 Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 

ejerlejlighed til en ok pris i dag

 Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene 

inden

 Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større 

rundt om og i længere afstand fra de store byer



Boligpriserne når indeks 105
i 2018 og 120 i 2022
(om alt går vel….)





De unge og 

arbejdspladsen



Shyss, jeg arbejder!



Lyd og kontorer

 Problemet med støj er ofte ikke støjniveauet

 Det er typen af støj – samtaler og korte lyde er værst

 Det er stille på kontorer i dag – og derfor høres samtaler 

meget tydeligt

 Der sker et fald i evnen til at løse kognitivt krævende 

opgaver på 5-10% pga. andre menneskers samtaler

 Det går ud over korttidshukommelsen og evne til at 

læse, skrive og være kreativ

 Støj og typen af støj er det største problem i åbne 

kontormiljøer

 (Kilde: Valtteri Hongisto, Task performance and speech intelligibity, 2008)



PRISEN PÅ PENGE



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Realkreditrenten 30 årig 

i DK i 200 år





Inflationen i Danmark



Rente og kreditgivning 

 En lav rente i mange år (men ikke død-lav!)

 Kreditgivningen vil blive mere lempelig

 Crowdsourcing er den nye modetendens på 

finansiering

 Prisstigninger på fast ejendom

 Finansiering af boliger og bygninger billig i 

mange år fremad

 Byggeriet bliver på et højere niveau end vi har 

set igennem tider med højere renter



Optimering af større 

bebyggelser

 Energi og bæredygtig er en del af driftssiden af 

bygningen

 Det er her, man kan optimere sin drift og eventuelle 

indtjening

 Det er her en optimering af beton-byggeriet virkelig 

kan gøre en forskel

 Det er vigtigere, at driften er billig, end at 

byggeomkostningerne er helt i bund

 Bæredygtighed er et driftshensyn – og ikke et 

korstog



Projekt hus:
Stadig en kæmpemæssig 

udfordring

 Dobbelt værdi til halv pris

 En bygning, landskab, butik eller andre 

arkitekttegnet miljø

 Funktionaliteten skaber dobbelt værdi for 

brugerne, lejerne, ejerne, investorerne

 Halv pris er billigere bygninger – vi har ikke 

oplevet produktivitetsstigninger i byggeriet siden 

1960erne

 Der er virkeligt brug for nytænkning og nye 

organisationsformer



Værdikæden og byggeriets 

plads i denne

Slutbruger

Under-

leverandør

Bygherrer Driftsherre

Under-

leverandør

Under-

leverandør

Under-

leverandør

Under-

under

leverandør

Værditilvækst

Værdien af Jeres arbejde bestemmes 

af værdien for slutbrugeren, 

som bestemmer leje til driftsherre, 

som bestemmer pris for bygningen
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